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Zápis č. 8/2019
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2018-2022,
které se konalo dne 4.12.2019 v 17:00 hodin
Kulturní sál hotelu Grand Lázně Bělohrad a.s

Přítomni:

Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, Ing. Jiří Wagenknecht, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Ulver, MUDr.
Martin Bičiště, Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Ondřej Trávník, Ladislav Stuchlík, Ing. Jitka Košťálová, Jiří Bičiště,
Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

Omluveni:

Mgr. Kristýna Finková, Alena Kuželová, DiS.

Neomluveni:

-

Hosté:

Ing. Karel Nohejl

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Diskuze
8. Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva města zahájil zasedání ing. Pavel Šubr, starosta města.
Zdůvodnil nutnost svolání tohoto mimořádného zasedání zastupitelstva. S novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích je třeba schválit nové znění vyhlášek o místních poplatcích. Dále konstatoval včasné a řádné svolání a
usnášeníschopnost zastupitelstva města (dle prezenční listiny je přítomno 13 členů, omluveni jsou: Mgr. Kristýna
Finková, Alena Kuželová, DiS.). Upozornil na zvukový záznam pro zpracování zápisu. Konstatoval, že minulý i
předminulý zápis zastupitelstva byl ověřovateli ověřen. Seznámil s body programu.
Usnesení č. 8/1/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
program zasedání
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

2. Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 8/2/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu pana Ing. Radima Kalfuse a pana Jiřího Bičiště
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Ing. Ondřej Trávník, Bc. Vojtěch
Lámr, Ing. Jiří Wagenknecht, Ing. Jitka Košťálová, Ing. Jiří Ulver, Ladislav Stuchlík, Jan Flégl
Zdržel se: Ing. Radim Kalfus, Jiří Bičiště
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3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
S novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích je potřeba zrušit původní OZV z roku 2011 a nahradit ji novou
vycházející z této novely. Ve Sbírce zákonů tato novela vyšla 06.11.2019. Hlavní změnou je zrušení sazby poplatku pro
držitele psa jakožto poživatele invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu. Tato sazba je nahrazena
sazbou za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let. V osvobození je nově stanovena lhůta 120 dní pro podání ohlášení
zakládající nárok na osvobození. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit tento údaj, nárok na osvobození
zaniká. Dřívější lhůta byla 15 dní. Poplatníkem budou držitelé psa přihlášení na území ČR, tedy i cizinci s pobytem.
Předkládaný návrh OZV prošel připomínkovým řízením MV ČR. V § 84 odst. 2. písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
je uvedeno: Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.
RM projednala na svém jednání dne 27.11.2019 tuto OZV č. 2/2019 a doporučuje ji ZM schválit
Usnesení č. 8/3/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
Potřeba zrušit původní OZV č. 6/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a OZV č. 8/2011 o místním
poplatku z ubytovací kapacity a nahradit ji novou OZV o místním poplatku z pobytu vychází z novely zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích. Ve Sbírce zákonů tato novela vyšla 06.11.2019.
Místní poplatek z pobytu je novým poplatkem, nahrazujícím dva výše jmenované. Předmětem poplatku je úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poplatníkem je osoba nepřihlášená v obci, plátcem poplatku je
ubytovatel. V OZV je uvedena ohlašovací povinnost, evidenční povinnost, sazba poplatku 21,- Kč a splatnost poplatku
nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí. Dále je zde uvedeno osvobození od poplatku pro několik skupin poplatníků,
kdy nejdůležitější pro město Lázně Bělohrad je osvobození pro osoby hospitalizované na území obce ve zdravotnickém
zařízení poskytovatele lůžkové péče - tzv. komplexní léčby - pobyt klientů lázní hrazený z veřejného pojištění.
Předkládaný návrh OZV prošel připomínkovým řízením MV ČR.
V § 84 odst. 2. písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je uvedeno: Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně
závazné vyhlášky obce.
RM projednala na svém jednání dne 27.11.2019 tuto OZV č. 3/2019 a doporučuje ji ZM schválit.
Usnesení č. 8/4/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Potřeba zrušit původní OZV z roku 2011 a nahradit ji novou vychází z novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích. Ve Sbírce zákonů tato novela vyšla 06.11.2019.
Hlavní změnou je osvobození od poplatku pro pořádané akce, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně
prospěšné účely, dříve bylo uvedeno výtěžek je určen. A dále možnost osvobození pro osoby, které jsou držiteli průkazu
ZTP nebo ZTP/P, za vyhrazení trvalého parkovacího místa. Město Lázně Bělohrad ale za vyhrazení trvalého parkovacího
místa, za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce poplatek nestanovilo. Osvobozeny od placení
poplatku jsou navíc oproti původní OZV příspěvkové organizace zřízené městem LB, organizace s vlastnickým podílem
města LB a užívání veřejných prostranství z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 7 dnů.
Předkládaný návrh OZV prošel připomínkovým řízením MV ČR.
V § 84 odst. 2. písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je uvedeno: Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně
závazné vyhlášky obce.
RM projednala na svém jednání dne 27.11.2019 tuto OZV č. 4/2019 a doporučuje ji ZM schválit.
Usnesení č. 8/5/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
Zápis ZM č. 8/2019
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Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

6. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Potřeba zrušit původní OZV z roku 2017 a nahradit ji novou vychází z novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích. Ve Sbírce zákonů tato novela vyšla 06.11.2019.
Hlavní změnou je definice poplatníka jako fyzické osoby přihlášené v obci a fyzické osoby, která má ve vlastnictví
stavbu určenou pro individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná osoba. V osvobození
je nově stanovena lhůta 120 dní pro podání ohlášení zakládající nárok na osvobození. V případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit tento údaj, nárok na osvobození zaniká. Dřívější lhůta byla 15 dní.
Předkládaný návrh OZV prošel připomínkovým řízením MV ČR. MV ČR považuje za diskriminující, ale ne nezákonné
osvobození v Čl. 6 odst. 2 bod a). Od poplatku se dále osvobozuje poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který
se déle než 6 po sobě jdoucích měsíců zdržuje mimo území našeho státu. MV ČR by uvedlo ... zdržuje mimo území
města.
V § 84 odst. 2. písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je uvedeno: Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně
závazné vyhlášky obce.
RM projednala na svém jednání dne 27.11.2019 tuto OZV č. 5/2019 a doporučuje ji ZM schválit.
Usnesení č. 8/6/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

7. Diskuze
Do diskuze se přihlásil Bc. Vojtěch Lámr: Dotázal se, zda město uvažuje o přidělování parkovacích míst.
Ing. Pavel Šubr: Vedení novopacké Policie toto nedoporučuje. S čímž souhlasí, dle jeho názoru by vyhrazené parkování
přineslo problémy.
Antonín Schánilec: Zvažujeme vyhradit pouze jedno parkovací místo pro zdravotně postižené v ul. T. G. Masaryka
naproti MŠ.
Ing. Ondřej Trávník: Zda-li osvětlení v Kotykově aleji bude dokončeno do konce roku.
Antonín Schánilec: Dodavatel stavby má kolaudovat 16.12.2019. V současné době na dvou křižovatkách řešíme
problémy s plynaři. Město má výhrady k uložení chodníků zpět. Je dohodnuto s dodavatelem, že od 01.04.2020 budou
odstraněny závady nemožné provést ke dni kolaudace kvůli nepřízni počasí. Na tomto projektu máme tříletou záruku.
Ing. Ondřej Trávník: Upozornil na možnost využití 80 % dotačního titulu Energetické úspory z Operačního fondu Životní
prostředí. Dotázal se, zda nebylo řešeno sloupkové osvětlení v úseku Kotykovy aleje, ve které chybí veřejné osvětlení.
Antonín Schánilec: Stávající firma nám toto už neudělá.
Ing. Ondřej Trávník: Dle jeho názoru je vhodná doba k vytvoření přípravy na toto sloupkové osvětlení. Připojil se Jiří
Bičiště.
Antonín Schánilec: Tento podnět bereme na vědomí.
Ing. Jiří Ulver: Upozornil na prodej vánočních stromků a palivového dřeva.

8. Závěr
Starosta města ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva města a občanům města za připomínky a společnosti
Lázně Bělohrad a.s. za přípravu jednání. Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18:00 hod.

Zapsal:

Romana Wagenknechtová

Datum:

4.12.2019
Zápis ZM č. 8/2019
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Přílohy zápisu:

1.
2.
3.
4.

Ověřovatelé zápisu:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

..................................
Antonín Schánilec
místostarosta

..................................
Ing. Pavel Šubr
starosta

..................................
Jiří Bičiště

..................................
Ing. Radim Kalfus
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